Uchwała nr XIV/73/2008
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników
bezodpływowych oraz opłat za usuwanie i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
6 ust. 2 i art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska
w Działoszycach uchwala, co następuje:
§ 1.
Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą
posiadającym waŜne zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie gminy Działoszyce określa się górne stawki opłat za odbiór odpadów
komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w wysokości:
1) usuwanie nieczystości stałych i dostarczenie ich na wysypisko, gdzie zostaną zwaŜone –
240,00 zł. brutto za 1 Mg,
2) usuwanie nieczystości płynnych i transport ich do oczyszczalni ścieków – 40,40 zł. brutto za
1 m 3.
§ 2.
1. Dla właścicieli nieruchomości, za których gmina wykonuje obowiązki w zakresie pozbywania
się zebranych nieczystości ciekłych oraz dla osób zamieszkałych w lokalach administrowanych
przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach lub jednostki organizacyjne gminy ustala się
zryczałtowaną opłatę za ich usuwanie i unieszkodliwianie w wysokości:
1) w przypadku właścicieli nieruchomości – 13,47 zł. brutto za 1 m3,
2) w przypadku lokatorów – 13,47 zł. brutto miesięcznie od 1 osoby za 1 m3.
2. Przyjmuje się, Ŝe 1 osoba zamieszkała w lokalach administrowanych przez Urząd Miasta i
Gminy w Działoszycach lub jednostki organizacyjne gminy wytwarza 1m 3 nieczystości
płynnych miesięcznie.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr VII/30/2006 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 września 2006r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 282, poz. 3259).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Działoszycach
/-/ Zygmunt Saracki

UZASADNIENIE
Celem projektu uchwały jest uregulowanie w jednym akcie prawnym zarówno górnych
stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, co przewiduje § 1 tego projektu, jak teŜ ustalenia
zryczałtowanej opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych dla tych właścicieli
nieruchomości za których gmina wykonuje obowiązki w zakresie pozbywania się zebranych
nieczystości ciekłych oraz dla osób zamieszkałych w lokalach administrowanych przez Urząd
Miasta i Gminy w Działoszycach lub jednostki organizacyjne gminy (§ 2 projektu). Projekt
przewiduje utrzymanie na dotychczasowym poziomie zarówno górnych stawek opłat za odbiór
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych oraz usuwania i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.
PoniŜej przedstawiona została kalkulacja kosztu wypompowania i wywozu 1 m 3 nieczystości
płynnych przy pojemności beczki asenizacyjnej 6 m3:
•
•
•
•
•
•

Paliwo 20 km x 0,32 l = 6,40 x 4,12 zł/l
Paliwo załadunek szamba 2 l x 4,12 zł/l
Zrzut n/płynnych do oczyszczalni 6m3 x 3,23 zł
Wynagrodzenie pracownika 8,47 zł/godz. x 4godz.
Amortyzacja roczna pojazdu, utrzymanie, remonty,
dezynfekcja = 3568,00 zł (22 dni robocze x 12 m-cy
= 264 dni, tj. 3568,00 zł : 264 dni)
Zysk
RAZEM:

=
=
=
=

26,37 zł
8,24 zł
19,38 zł
33,88 zł

= 13,51 zł
= 0,00 zł
101,38 zł

101,38 zł : 6m3 = 16,90 zł / m3
Dotychczasowa stawka 13,47 m3 : 16,90 m3 ~= 0,8 m3
Kwota 13,47 zł stanowi 0,8m3 wytworzonych nieczystości płynnych na 1 mieszkańca w
ciągu miesiąca (mniej niŜ ryczałt zuŜycia wody przez mieszkańca korzystającego ze zdroju
ulicznego w przypadku braku wody w jego lokalu, który wynosi 1 m3).
Stawka 13,47 zł. jest niŜsza od kwoty 16,90 zł., jednak biorąc pod uwagę niską zamoŜność
społeczeństwa w gminie Działoszyce postanowiono utrzymać stawkę na dotychczasowym
poziomie.

